Groene Kolk in Haalderen

Cultuurhistorie
tegen heug en meug binnengedijkt

Achtergronden
Het wiel is ontstaan door een dijkbreuk in maart 1784. Het drama had plaats
in een koude winter met barre sneeuwval. De rivieren vroren dicht. Eind
februari viel de dooi in en kwam de Boven-Rijn in beweging. Doordat NederRijn en Lek nog vastzaten wegens het ijs stroomde het meeste water van
de bovenrivier naar de Waal. Dat leidde tot overloop van de Gendtse en
Haalderense dijk. Deze begaf het op den duur op drie plekken, waaronder bij
de huidige Groenestraat en boven de huidige Ambachtstraat. De doorbraak
bij de Groenestraat was bevorderd door kwel. De Groene Kolk steekt
immers in een zandige, fossiele rivierbedding. Het kwelwater zal zand van
die rivierloop hebben meegevoerd uit de dijkondergrond, zodat de dijk werd
ondermijnd. Rond de doorbraak vormde zich een wiel waarin dat jaar een
diepte van veertien meter werd gepeild. In deze put waren zand en grind
losgewoeld en daarna door het Waalwater uitgestrooid over het nabije,
vruchtbare boerenland. De veldnaam Zandheuvel herinnert nog aan deze
fatale overslag.
Zes tot zeven uur na de doorbraken bij Haalderen kwam het vloedwater
bij de kerk van Herveld “bruisend aanrollen”. Het water bleef hier stijgen
en stroomde tenslotte zelfs over de muur van het kerkhof heen. Behalve
bij Gendt en Haalderen waren intussen ook dijken bezweken bij Doornik
en Ochten. Betuwe en Tielerwaard kwamen daardoor blank te staan. Door
overloop van de Lingedijken liepen eveneens de landen van Buren en
Culemborg onder. De opmars van de vloed werd gestuit door de Diefdijk, de
dwarsdijk die Holland moest beschermen tegen Gelders overstromingswater.
Het dijkherstel bleek een waar heksenkarwei. Beneden de Groenestraat
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en boven de Ambachtstraat blonken twee grote wielen. Het liefst had de
dijkstoel de nieuwe dijk aan de landzijde van beide kolken laten verrijzen,
zoals dat in 1770-’71 ook was gebeurd bij Huissen en Lakemond. Dan
zouden die wielen in de uiterwaarden zijn geraakt. Dan hadden ook geen
kweldammen hoeven te worden gebouwd om de kwel in de wielen in te
perken. Gelegen in het winterbed, zouden de kolken ook eerder dichtslibben.
Maar de uitgestrektheid van de twee wielen gooide roet in het eten. Beide
waren samengevloeid tot een immens wijde plas die ver landinwaarts reikte.
Gevreesd werd dat bij een buitendijken van de wielen de nieuwe dijk ver
landinwaarts zou gaan uitstulpen. Hij zou daardoor een wanstaltig beloop
hebben gekregen en kwetsbaar zijn geworden voor stroom en ijsgang. Ook
zou die langer en daardoor duurder zijn geworden. Te meer, omdat een
grote schoonmaak had moeten worden uitgevoerd van het tracé van de
nieuwe dijk. Over grote afstand had dan een dik pakket zand moeten worden
afgegraven om te voorkomen dat de inlaagdijk op doorlatende grond zou
komen te rusten.
Gekozen werd dan ook voor de bouw van een dijk aan de rivierzijde van
de wielen. Eind mei 1784 werd het karwei aanbesteed. In één ruk werden
twee grote wielen binnengedijkt, een enorme, hersenbrekende operatie.
Aan het boveneinde, bij de Groenestraat, en aan het benedeneinde, bij de
Ambachtstraat, kwam de dijk op een strang te liggen. Aan het benedeneinde
was die strang meters diep. Hier moest bijgevolg eerst een rijsbed worden
gelegd. Dat bestond uit bossen taai rijs- of wilgenhout, die met scherpe
palen waren bevestigd tegen de slappe strangbodem. Het rijsbed was nog
versterkt met grind, zand en klei. Tussen beide wielen was trouwens nog
een dijkstuk intact gebleven, waarlangs ook nog een deel van de strang liep.
Dit intacte dijkstuk werd geslecht; de aarde ervan werd verwerkt in de bouw
van de nieuwe dijk. Een meevaller was dat zand en grind, nodig voor het
aanbermen, in overvloed waren te vinden op het land achter de doorbraken.
De wielen werden deels nog omgeven met een kweldam om de kwel te
beteugelen.

Landschap
sprekende littekens van geweld en herstel

Kwaliteiten
Rond en weids, vormt de Groene Kolk nog een imposant wiel. Indruk maakt
ook de nabije dijk. Het beloop ervan vertelt dat het dijkherstel betrekking
had op een veel groter gebied dan de Groene Kolk. Met een machtige
zwaai omarmt de dijk twee weidse doorbraakkolken, binnengedijkt in een
tijd dat men de wielen liever in de uiterwaarden zag dan aan de binnenteen
van de dijk. Fascinerend is ook de aanwezigheid tussen de Groene
Kolk en het nabije wiel, de Grote Kolk, van een strangrelict, gemarkeerd
door hoogopgaand geboomte. Ten westen van de dijkbocht van 1784
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– buitendijks – ligt nog een strangrelict dat voor de dijkbreuk was verbonden
met de binnendijkse strangresten. Goed voorstelbaar is nog hoe het
landschap aan de vooravond van de ramp eruitzag. Sprekend zijn daarnaast
nog de sporen die watergeweld en dijkherstel in het landschap achterlieten.
Het dijkherstel bij Haalderen in 1784 vormde een mijlpaal in de Betuwse
geschiedenis. Nooit eerder was een groter complex van wielen en land
binnengedijkt. Maar al vrij gauw, in 1799 bij Doornik en in 1809 en 1820 bij
Oosterhout, zouden nog grotere operaties nodig zijn om bezweken dijken te
herstellen en de Betuwe te beveiligen tegen de waterwolf.

•

•

Manco’s; gevaren
Bij de noordwesthoek maakt het wiel door de gekunstelde inrichting van
de oevers de indruk van een parkvijver. Aan de west- en zuidkant echter is
verwildering troef. Door onsamenhangend beheer ontstaat een versnipperd
beeld van wiel en omgeving. Hierdoor wordt de herkenbaarheid als wiel op
de tocht gezet. Te meer omdat de relatie tussen wiel en dijk wordt verstoord
door hoogopgaand wilgenstruweel. Overigens worden de kolkoevers
ontluisterd door aanwezigheid van zwerfvuil en ander afval.

•

Landschappelijke aanbevelingen
• Tot de klassieke eigenschappen van wielen behoren hun ronde gezicht,
grondeloze diepte, steile oevers en heldere water. De Groene Kolk schijnt
nog maar zo’n vier meter diep te zijn en zal bijgevolg in lente en zomer niet
meer die voor wielen zo typerende spronglaag bezitten. Debet daaraan
moet vooral de laatste dijkverzwaring zijn geweest. De kolk is toen aan
de dijkzijde flink aangebermd. In de diepste wieldelen kan mettertijd een
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dikke laag organisch vervuild slib zijn gevormd, die afbreuk kan doen
aan de waterkwaliteit. Reden om de kolkbodem eens op te schonen. Die
schoonmaak moet echter, gelet op de dijkstabiliteit, omzichtig geschieden;
geen nieuwe wellen daarbij activeren.
Voorts het puin dat de oevers – vooral die aan de noordkant – ontsiert,
opruimen.
Cruciaal is ook een herstel van de relatie tussen wiel en dijk, en wel door
verwijdering van de wilgenopslag.
Nieuw groen elders rond de plas ontwikkelen. Zo kan een rij knotbomen
de oevers bij Zalencentrum De Kolk opfleuren. Dit geboomte maskeert
dan enigszins de nabije gebouwen en tuinaanleg. En het zal de
noordwestelijke oever een meer rustieke aanblik en sfeer geven.
Daarnaast het struweel langs de noordoever bonter samenstellen, met een
combinatie van meidoorns, sleedoorns en wilgen, en uitbouwen tot groen
coulisse.
Voorts nieuw struweel aanplanten op de zuidoostelijke oever, waar rond
1832 een wilgenbos oprees.
Het struweel langs de noordelijke en oostelijke oever zal aan het wiel een
beslotenheid geven en zal bijdragen tot versterking van de relatie tussen
wiel en dijk.
Om het landschap meer te laten spreken, moet het dijkbeloop van voor de
ramp van 1784 zichtbaar worden. Daartoe een aarden hoogte opwerpen
tussen de dijkafrit en de kolkoever. Zo ontstaat het beeld van een in het
wiel doodlopend dijkstuk. Vanaf het uiteinde hiervan zou over de kolk heen
kunnen worden uitgezien op een strak gemaaid, en als een dijk ogend,
talud op het erf van zalencentrum De Kolk. Ter hoogte van dit talud rees
voor 1784 de dijk op.
Bovendien een rij populieren planten naast de binnenteen van het ‘dijkstuk’
bij de zuidoostelijke oever.
Op de kolk het oude dijkbeloop markeren, bijvoorbeeld met een rij vlotjes
van gevlochten wilgenhout.
Aanbevelenswaardig is eveneens het herstel in oude glorie van de strang
tussen Groene Kolk en Grote Kolk; de huidige wildernis daarbij omtoveren
tot een strook water, waarin flora passend bij verlande, dode rivierlopen
gedijt, zoals gele plomp, witte waterlelie, riet en gele lis.
Compensatie met nieuw hoogopgaand groen zoeken aan de noordkant
van de strang. Hier een rij populieren aanplanten om het beloop van de
voormalige dijk aan te wijzen.
Erop toezien dat de weide tussen strang en beide wielen en
de dijk regelmatig wordt gemaaid, zodat de samenhang van
landschapselementen meer opvalt.

Recreatieve aanbevelingen
• Aangebracht kan worden een pleisterplaatsje op het uiteinde van het
doodlopende ‘dijkstuk’, ten zuidoosten van de plas. Deze aarden hoogte
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fungeert als panoramapunt voor beleving van de kolksfeer en als stek om
te hengelen. Zij vormt dan ook een passend substituut voor de huidige
plompe vissteiger.
• Gewenst is ook een cultuurhistorische route van de Groene Kolk langs
de andere wielen en de nog intacte kwelkommen naar de Ward in
Bemmel. Daarbij moet worden stilgestaan bij het dijkherstel van 1784 en
bij de grimmige watersnood van 1595 die de genadeslag was voor het
kerkdorpje Haalderen.

Ecologie
fluitaal stille genieter wielherstel

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Het kolkwater oogde in het prille najaar van 2005 goed. Schelpen
getuigen van aanwezigheid van mosselen. Waaronder de Aziatische
korfmossel, een exoot die sinds 1988 in Nederland vertoeft, en de
kleine zwanenmossel. Soorten, die verraden dat het kolkwater een
zekere voedselrijkdom bezit. De mosselen dragen met hun onverpoosde
filterende activiteit een steentje bij aan de goede waterkwaliteit. Opvallend
is de weinige oever- en waterflora, hier en daar aan de noordkant van de
kolk bestaand uit mattenbies en waterlelie.
• Door ruiming van het puin langs en door aanbrenging van aarde tegen het
steile oevertalud ontstaan langs de noordkant van de kolk mogelijkheden
tot ontwikkeling van natuurlijke oevers.
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• Ook elders langs het wiel kansen benutten om ecologische oevers te
ontwikkelen. Daarbij vegetatiezones realiseren, bestaand uit plomp,
mattenbies, lisdodde en riet met gele lis. De grotere rijkdom aan flora trekt
libellen en andere insecten aan. Dat lokt weer zangvogels, watervogels
en steltlopers. In het struweel langs de noordoever en vooral langs de
oostelijke oever kunnen die broedgelegenheid vinden. Al zal menige
vogel de noordoever niet als een behaaglijk oord ervaren door het drukke
verkeer op de Van der Mondeweg.
• Een waar eldorado voor kikkers en salamanders kan ontstaan rond de
herstelde strang. Voorwaarde is wel dat dit amfibieënwalhalla in de lente
is afgesloten van plasdelen waarin de vis trekt. Om dit te bewerkstelligen
moet, bij het herstelwerk, in een strook rondom een gedeelte van het
strangrelict de grond niet worden afgegraven. Zo ontstaat een natuurlijke
drempel of buffer om de poel.
• Gunstig is dat zich in het strangrelict nog kwel voordoet. Hierdoor kan
zelfs in de zomer – als de Waalstand tenminste vrij hoog is – helder water
toevloeien. Dat bleek met name in de nazomer van 2005, toen de laagten
blank stonden.
• Omwille van het dijkbelang mag het opschonen van de kolkbodem
slechts behoedzaam en oppervlakkig geschieden. Het uitbaggeren moet
bovendien gefaseerd worden uitgevoerd met name om dieren als de grote
modderkruiper niet te frustreren. De grote modderkruiper is een ooglijk,
langgerekte visje, waarvan het mannetje een oranje bruidspakje draagt.
Hij leeft in wateren met modderbodem en veel planten, dikwijls leefmilieus
blootstaand aan kwel. De vis paait van maart tot eind juni op ondiepe
plekken, gewoonlijk dicht langs de oevers, in holten en onder drijfplanten
of over het water hangende wilgen. Hij foerageert op de bodem en
verslindt er wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes.
• De grote modderkruiper is ’s nachts actief en verstopt zich overdag in
de bovenste bodemlaag. Hij kan het lange tijd in de modder uitzingen,
zelfs als de plas droogvalt. De levensfuncties staan dan op een laag pitje.
Daarbij lijkt de vis op een levend fossiel; een dikke slijmlaag beschermt
hem tegen uitdroging. En zuurstof wordt haast alleen opgenomen via
huidademhaling. Die huidademhaling maakt het zelfs mogelijk om kleine
afstanden over land af te leggen.
• In de volksmond wordt de grote modderkruiper ook wel fluitaal, aalpieper,
donderaal of weeraal genoemd. De eerste twee namen verwijzen naar
het fluitende geluid dat de vis maakt als hij wordt opgepakt. Dit geluid
wordt veroorzaakt door lucht die via de anus de darm verlaat. De darm
van de grote modderkruiper fungeert als een soort long en kan bijgevolg
zuurstof opnemen, in aanvulling op opname van zuurstof via de huid en de
kieuwen. De volksnamen ‘weeraal’ en ‘donderaal’ dankt de modderkruiper
aan zijn onrust bij luchtdrukschommelingen. Om die reden werd hij vroeger
wel door boeren in wekflessen gehouden.
• De vis staat op de Rode Lijst wegens zijn kwetsbaarheid. Een beetje
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relativeren is wel gepast. Want de grote modderkruiper laat zich niet
gemakkelijk zien en inventariseren. Toch kwamen er in de vroege
jaren zeventig aanwijzingen dat de soort achteruitboerde. Mogelijk
verslechterden de paaiomstandigheden doordat onderwaterplanten
verdwenen, gevolg van vermesting en streng, mechanisch uitgevoerd
slotenonderhoud. Mogelijk heeft de vis last van verzuring van kleine
wateren op kalkarme gronden. Net als bij andere, niet voor de visserij
belangrijke vissoorten is er weinig ecologisch onderzoek gedaan dat
inzicht geeft in de habitateisen en bedreigingen. In het rivierengebied is
de grote modderkruiper nog steeds een oude bekende, waar hij vooral
voorkomt in boezemwateren.
Als het goed gaat met de grote modderkruiper gaat het goed met de
Groene Kolk. Het diertje vraagt om helder water, om plantenrijke bodem,
waterspiegel en oevers, om kwel en om een niet al te grote visstand,
wat weer in het belang van de waterkwaliteit is. Langs de zomen van het
binnenwiel bestaan volop mogelijkheden tot ontwikkeling van flora en
versterking van de biotoop van het stoïcijnse bodemvisje.
Belangrijk is verder dat er kansen worden geschapen voor de
modderkruiper om te reizen tussen de Groene, de Grote en – via een
ecoduiker – de Kleine Kolk. Stijging van kolkwater als gevolg van hoge
rivierstand en kwel kan gelegenheid daartoe scheppen.
Veelbelovend lijkt daarnaast een vernieuwend waterbeheer, gericht op
toevoer van extra, gezuiverd, hemelwater in de zomer. Dat kan geschieden
door inzet van de sloot aan de oostkant van de Groene Kolk als toevoer.
Vanuit de Groene Kolk kan het retentiewater via de herstelde strang
afstromen naar de Grote Kolk en de Kleine Kolk en zelfs via een overlaat
in de kweldam bij de Grote Kolk naar de imposante kwelkom ten oosten
van de Ambachtstraat.
Overigens moet worden voorkomen dat regenwater dat van de drukke Van
der Mondeweg afstroomt, doordringt tot de Groene Kolk.

Kolkomgeving
• Gewenst is ontwikkeling van kruidenrijk grasland langs het dijktalud om
vlinders aan te trekken.
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